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Kedves Szülők! 

 

Biztos vagyok abban, hogy kellő szülői aggodalommal tekintenek a vitorlás tábor elé. Arra kérem 

Önöket, higgyék el, mi pedig kellő odafigyeléssel és szakértelemmel készítettünk elő mindent, annak 

érdekében, hogy gyerekük egy felejthetetlen hét elé nézzen a Balatonon! 

Az alábbiakban néhány, az előkészítést segítő tanácsot írunk le – remélve, hogy ezzel is csökkentjük 

az aggodalmunkat! 

Fontos megjegyezni: nem a ruha teszi! Azaz érdemes jól átnézni az otthoni ruhatárat. Nem kell sok-

sok pénzért néhány alkalommal hordott ruhákat, felszerelést vásárolni (arra ráérnek akkor is, ha már 

a gyerek rendszeresen vitorlázik!) 

A tábor ideje alatt rendezik meg a Balaton legnagyobb vitorlás versenyét, a Kék Szalagot. A verseny 

egyik szervezője a klub, amelyben a gyerekek vannak. A közel 700 vitorlás látványa fantasztikus 

élmény, amelyet a gyerekek „testközelből” nézhetnek meg! 

 

A tábor ideje: 2012. július 2-6. (Hétfő-Péntek) 

Indulás: július 2. (hétfő) 7.30-kor a Vas Megyei TIT Egyesülettől (Szombathely, Kőszegi u. 2.) az Uránia 

udvar felőli parkolóból. A hétfői leutazást megoldjuk a TIT munkatársainak autóival, a pénteki 

visszautazást a hétfői induláskor egyeztetjük. 

Vitorlásoktatás szakképzett és tapasztalt oktatóval naponta 9.00-14.00 között. 

Délutáni/esti programok: 

Hétfő: séta a mólón 

Kedd: Festetics-kastély megtekintése 

Szerda: kihajózás nagy vitorláshajóval 

Csütörtök: tábortűz 

Hazautazás: július 6. (péntek) 16.00 körül 

Strandolási lehetőség a Keszthelyi Yacht Club területén és a közeli strandon (a strandbelépőt 

mindenki maga állja). 

Felügyelő elérhetősége: Kovács Gábor 30/411-5225 

A helyszín honlapja: www.kyc1879.hu; a vitorlásoktatásról: www.optisul.hu  

 

1. Ruházat 

A gyerekek 5 napig, naponta hosszú órákat töltenek vízen. Már első nap vízre szállnak, hogy 

megszokják a hajó mozgását, viselkedését. 

A júliusi időjárásban minden megtörténhet. A kánikulától a heves zivatarokig mindenre érdemes 

felkészülni. Ennek érdekében, arra kérünk mindenkit, az alábbiak NE maradjanak otthon: 

http://www.kyc1879.hu/
http://www.optisul.hu/
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- könnyű, puha, lehetőleg nem sötét nadrág (lehet hosszú, térd, rövid) több is, hiszen 

elkerülhetetlen az, hogy vizes legyen 

- lehetőleg galléros, világos, hosszú ujjú póló (legalább 3) 

- tornacipő (ha lehet fehértalpú) vagy szörfcipő 

- váltócipő vagy szandál, papucs 

- alváshoz póló, rövidnadrág 

- MELEG ruha, hiszen lehet kellemetlenül hideg is 

- esőkabát, hogy esőbe se kelljen a szálláson kuksolni 

- SAPKA 

Kérek mindenkit, vegye figyelembe, a ruhák legtöbbje csak korlátozottan úszik a vízen. Így könnyen 

előfordulhat, hogy egy-egy elvész. Ezért sem érdemes a legdrágább, legújabb ruhákat a gyerekre 

adni! Ez igaz gyakorlatilag mindenre! Ha lehet, maradjanak otthon a drága ékszerek, az órák. A 

(nap)szemüveg sem úszik a vízen. Ezért érdemes pántot tenni rá, de a legjobb megoldás – ha lehet – 

nem viselni azt a hajóban! 

 

2. Alvás 

A klubban valódi vitorlás élet folyik. Az oktató és segítői évtizedes oktatói tapasztalattal és hatalmas 

vitorlás tudással rendelkező, szakképzett tanárok! Ugyanakkor a klub épületei, vizesblokkja nem a 

luxust sugallják! Több mint tíz éve tartunk a klubban bentlakásos tábort. Soha nem volt ezzel gond, 

de érdemes erre is figyelni! 

A szálláson egyszerű emeletes ágyak vannak, amelyeken hálózsákban érdemes aludni. Aki nem tud 

(kis)párna nélkül aludni, azok mindenképpen hozzanak magukkal ilyet is. 

 

3. Pénz 

A gyerekek a reggelit és a vacsorát a klub büféjében kapják meg. Az ebédet a klubtól kb. 300 méterre 

eső étteremben. Mind bőségesen elegendő ahhoz, hogy jóllakjanak! Ha mégis úgy gondolják, hogy 

szükségük van másra is, akkor a bolt a kikötőtől 500 méterre van. Lesz lehetőség a vásárlásra is (a 

felügyelők elkísérik a gyerekeket!). Mégis, azt javaslom, NE adjanak túl sok pénzt a gyerekeknek! 

 

4. gyógyszer 

A két kísérőnél (egy férfi és egy nő) lesznek alapvető gyógyszerek (széntabletta, fájdalomcsillapító, 

leégés tüneteit csökkentő kenőcs). Ha a gyerek valamilyen gyógyszerre érzékeny vagy rendszeresen 

szednie kell (pl. inzulin), akkor kérjük, ezt MÉG A TÁBOR ELŐTT jelezzék és hozzák magukkal a 

megfelelő gyógyszereket! 
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NAPTEJET MINDENKI HOZZON MAGÁVAL! Bár a legerősebb UV sugárzás idején nem lesznek vízen a 

gyerekek, nagyon gyorsan le lehet égni! Erre mi is figyelünk, a gyerekek nem mehetnek vízre anélkül, 

hogy ne kennék be magukat! 

Idetartozik, hogy kérjük, mindenki adjon meg egy olyan elérhetőséget, amelyen egész nap elérhetők. 

Bár eleddig csak honvágyból mentek haza gyerekek, de ekkor is el kell érnünk a szülőket. 

Apropó elérés: a gyerekek reggel 9-től délután 2-ig vagy vízen vannak, vagy vitorláselméletet 

tanulnak. Kérjük Önöket, ebben az időszakban NE hívják a gyerekeiket! 

 

5. egyéb 

Természetesen minden olyan eszköz, gyógyszer, ruha és itt fel nem sorolt elhozható a táborba (pl. 

társasjáték, mobiltelefon, stb.), amit a gyerek szeretne magával hozni. Bár még soha nem történt 

lopás, hiszen egy zárt, őrzött helyen vannak a gyerekek, azért arra érdemes figyelni, hogy a nap nagy 

részében a felszerelés közvetlen felügyelet nélkül lesz. 

Természetesen tisztálkodó szereket, törülközőt (ebből többet is!) mindenki hozzon magával! 

Mentőmellényt, karúszót és egyéb hasonló felszerelést NEM kell hozni. Sőt, vízi játékokat sem – ott 

lesznek a hajók, amelyek SOKKAL nagyobb élményt adnak bárkinek! 

Délután és este közös programokat szervezünk, sétákkal, nagyhajós kirándulással (szerdán), 

strandolással. Este pedig mindenki örülni fog, hogy végre alhat, hiszen kiszívja a víz, a figyelem és az 

egész újdonsága minden erejét! 

És végül, egy kép a tábori hangulatból: 

 

 

Jó szelet! 


